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MANIFESTO DO CRP-RJ SOBRE A CONSTRUÇÃO DO “CONJUNTO PENAL VERTICAL: 
PROJETO PARA NOVA TIPOLOGIA ARQUITETÔNICA DE EQUIPAMENTO PRISIONAL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO” 
 
O CRP-RJ, autarquia criada pela Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971, dotada de 
personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, tem como 
uma de suas atribuições regimentais “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão em 
sua jurisdição, bem como zelar pela observância do código de ética profissional” (art.9º da Lei 
nº 5.766/1971);  
 
- O CRP-RJ pauta suas ações na defesa intransigente dos Direitos Humanos e das garantias 
constitucionais no que diz respeito a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade (art. 5º da Constituição Federal);  
 
- O Código de Ética das (os) psicólogas (os) estabelece que “O psicólogo trabalhará visando 
promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a 
eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão”; 
 
- A Lei de Execução Penal (LEP), as Resoluções do CNPCP e a Política Nacional de Atenção Integral 
à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) preveem o trabalho 
do psicólogo no sistema prisional;  
 
- Desde 2004, o Sistema Conselhos de Psicologia vem acompanhando o trabalho realizado por 
esses profissionais, tendo publicado as “Referências Técnicas para Atuação das Psicólogas (os) 
no Sistema Prisional Brasileiro” em 2012; 
  
- O CFP e o CRP-RJ têm participado de várias instâncias governamentais e não-governamentais 
de participação social  ligadas ao tema do sistema prisional e da segurança pública, dentre eles 
o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e sua  Comissão Permanente dos Direitos da 
População em Situação de Privação de Liberdade, o Fórum Nacional de Segurança Pública, 
Conselhos Nacional e Estaduais de Saúde (CNS e CES), o Fórum Permanente de Saúde no Sistema 
Penitenciário do Estado Rio de Janeiro, dentre outros. 
 
Nestas bases, este CRP vem a público manifestar seu posicionamento sobre a construção do 
“Conjunto Penal Vertical: projeto para nova tipologia arquitetônica de equipamento prisional 
do estado do Rio de Janeiro”. Considerado por seus autores como um projeto “humanizador” e 
de solução para os problemas da superpopulação carcerária no estado do Rio de Janeiro, 
manifestamos, já de pronto, que ao invés de construirmos mais vagas, o estado do Rio de Janeiro 
deve cumprir o que diz a Corte Interamericana dos DH: “que se realize movimentos de 
desencarceramento privilegiando as audiências de custódia, que sejam efetivadas as penas 
alternativas à prisão” pois, como afirmou a referida Corte, “o uso desmedido e exagerado da 
política criminal e penitenciária é insustentável em um estado social e democrático de direito, 
pelos custos que implica para os direitos fundamentais, para a coesão social e para os escassos 
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recursos públicos de que se dispõe para cumprir os variados e múltiplos encargos e funções 
estatais. 
 
Com relação a este Projeto, observa-se que aglutinará cinco unidades prisionais sobrepostas 
umas às outras, constituindo-se em uma edificação de dez andares com capacidade para cerca 
de 5 mil pessoas, com áreas de uso exclusivo e outras de uso comum. De acordo com o Projeto, 
cada unidade é dotada de galerias de celas coletivas, galeria de celas individuais e celas íntimas, 
salão de visitas e refeição, barbearia, espaço ecumênico, salas de audiência por 
videoconferência, parlatório, sala de administração, depósito, lavanderia e salas multiuso para 
atividades de saúde e educação. São áreas de uso comum, o controle de acesso, o módulo de 
inclusão, consultórios médicos, salas de aula e oficinas de trabalho e pátios de sol (estes 
distribuídos no térreo e na cobertura), cujo acesso de funcionários, dos presos e de visitantes se 
dará por meio de rampas e de elevador.  
 
Apesar de contar com um “módulo saúde” em sua estrutura arquitetônica, este Projeto traz 
questões que merecem reflexões quando se trata de garantir o direito à saúde das pessoas 
presas. Destacamos abaixo alguns aspectos do projeto relacionado à saúde, afirmando nosso 
entendimento de que o conceito de saúde envolve suas dimensões física, psíquica, social e 
ambiental.  
 

 O projeto arquitetônico proposto, segundo profissionais especialistas em arquitetura 
prisional, apresenta sérios riscos para a proliferação das doenças infectocontagiosas, 
especialmente a tuberculose, tendo em vista que não atende aos critérios adequados 
de ventilação e iluminação solar para a redução da transmissão de doenças. A 
tuberculose é responsável pelo maior número de mortes do estado do Rio de Janeiro, 
como evidencia no estudo realizado pela Fiocruz em parceria com o Ministério Público, 
neste ano de 2019. “Nas prisões do RJ, a taxa de incidência de tuberculose é 80 vezes 
superior à taxa da população geral do país e 43 vezes superior à taxa do estado do RJ” 
decorrentes da falta de ventilação e iluminação adequadas em ambiente confinado, da 
superpopulação, da dificuldade de acesso ao diagnóstico e tratamento e pela falta de 
resolutividade dos serviços de saúde”, diz o referido estudo apresentado no Seminário 
da Defensoria Pública em 8 de novembro de 2019; 
 

 A importância da proximidade de ambientes verdes e de espaços amplos para a 
preservação da saúde mental e redução do estresse decorrente do encarceramento é 
um dos fatores essenciais para a redução dos agravos de saúde decorrentes do 
confinamento; 
 

 A inexistência de uma política de atenção à saúde mental das pessoas presas nas 
unidades prisionais e de profissionais que possam garantir a assistência continuada, 
bem como as mortes por espancamento de pessoas com transtorno mental nas 
unidades evidenciadas pela já citada pesquisa da FIOCRUZ, nos faz crer que uma 
edificação desse porte dificultará o acesso da equipe de segurança para a prestação de 
socorro imediato; 
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 Os familiares e visitantes estarão submetidos a novo sofrimento para acessar os 
andares, carregando sacolas em rampas ou elevadores. Se considerarmos o número de 
visitantes e o fluxo de pessoas na unidade, preocupa-nos o fato de que isto possa 
sustentar uma limitação na frequência e duração das visitas que, ao contrário, devem 
ser estimuladas por sua importância na manutenção dos vínculos familiares e afetivos. 
Ressaltamos que as pessoas presas dependem de suas famílias para obterem os 
recursos necessários para sua subsistência, como também para sua reinserção social 
após saírem da prisão; 
 

 No Projeto, observa-se que as celas individuais (para isolamento) estão situadas na 
mesma galeria, o que constitui sério inibidor para a presença dos visitantes, com efeitos 
sobre a manutenção dos vínculos afetivos e conjugais que são muito importantes para 
a saúde e a sociabilidade das pessoas presas e seus cônjuges; 
 

 Pesquisas da FIOCRUZ e a experiência dos que trabalham nas prisões têm mostrado que 
o acesso aos locais de atendimento nas unidades tem sido difícil em razão, dentre outros 
motivos, da escolta dos presos, o que poderá ser agravado se necessitarem descer cinco 
andares para chegar ao modulo de saúde. Este deslocamento vai envolver intensa 
movimentação nas rampas, o que gera preocupação de que o acesso ao módulo de 
saúde seja alvo de restrição por “motivos de segurança”, não só pela falta de Inspetores 
como pela intensa circulação de presos; 
 

 Não consta do referido projeto a que grupos de presos ele se destinará: se de alguma 
das chamadas “facções criminosas” ou de várias, ou dos chamados “sem facção”. A 
experiência do Rio de Janeiro, de triste memória, da chacina de presos ocorrida no 
presídio de Benfica, onde se alojavam diferentes facções nos quatro andares do prédio, 
nos faz pensar que esta questão é de fundamental importância; 
 

 Também é insuficiente o número de profissionais de saúde para atendimento das 
pessoas presas. Atualmente há uma relação de 2 mil presos para cada profissional, 
sendo que as normativas do CNPCP e da PNAISP preveem que cada equipe de saúde 
atenda, no máximo, 500 presos. A falta destes profissionais revela não apenas uma 
limitação de recursos, mas uma política de morte e de desvalorização da vida dos que 
se encontram privados de liberdade; 
 

 Observa-se que, na planta do “módulo saúde”, não há referência à consultório para 
psicólogos, o que nos faz supor que estes irão trabalhar nos espaços multiuso para 
atividades de saúde e educação; 
 

 Importante observarmos a localização destes espaços nos andares em relação ao acesso 
à saída de emergência em caso de incêndio, rebeliões, entre outros, a fim de garantir a 
segurança dos profissionais. Relembramos aqui que, em 2003, profissionais de saúde 
ficaram reféns em rebelião na Penitenciaria Bangu 3, e também o caso de uma psicóloga 
que ficou refém e foi agredida por um interno com transtorno mental numa unidade 
prisional da SEAP. Naquela ocasião, o CRP-RJ, juntamente com a Associação de 
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Servidores de Saúde e Assistência Penitenciária (ASSAP) e profissionais de saúde do 
sistema prisional, foram ao então secretário da SEAP propor medidas de segurança, 
como a colocação de interfones e/ou alarmes nos locais de atendimento, mas, apesar 
da promessa de atendê-los, nada foi feito; 
 

 Reafirmamos que o nosso entendimento de segurança envolve a preservação dos 
direitos de todos os envolvidos no cotidiano de trabalho: presos, familiares, 
profissionais e todos os que frequentam as prisões; 
 

 Destacamos ainda  que, nas prisões, há necessidade de regular o funcionamento e o uso 
destes espaços, visto que as relações sociais baseadas na força e na hierarquia tanto dos 
funcionários com os presos, assim como dos presos entre si, precisam ser moderadas 
por regras claras e, aprovar um projeto sem conhecer o modo como serão regulados os 
fluxos, os acessos e o uso destes espaços aumenta o risco de agravamento da violência 
institucional e de restrição de direitos das pessoas presas, seus familiares, dos 
profissionais que lá trabalham e da sociedade em geral que estará sofrendo as 
consequências desta espiral de sofrimento; 
 

 Ressaltamos que ninguém melhor que os trabalhadores do sistema penal para avaliar o 
projeto, pois conhecem as dificuldades de acesso das pessoas privadas de liberdade ao 
atendimento à saúde; 
 

 Destacamos ainda a fala dos inspetores penitenciários em evento de apresentação do 
projeto aos trabalhadores da SEAP no qual afirmaram que “o Projeto não foi 
defendido nem afiançado por ninguém, além do arquiteto que apresentou a proposta. 
Todos foram unânimes em desaconselhar o modelo proposto. Como é 
possível pensar um projeto, fazer um grupo de trabalho começando por viabilizar um 
edifício, sem considerar as questões emergentes de hoje, do agora”1. 
 

 Sabe-se da gravidade dos problemas que afetam a saúde das pessoas presas nas prisões 
fluminense: a superpopulação carcerária, a ausência medicamentos e de profissionais 
de saúde e a dificuldade do acesso à saúde dentro e fora da prisão tem produzido um 
elevado número de mortes consideradas “naturais”, que são, na verdade, mortes 
evitáveis.  

 
Nesse sentido, nos perguntamos: 

 A quem interessa a construção de um Conjunto Penal Vertical que já revelou graves 
problemas antes mesmo de nascer?   

 Por quais motivos serão investidos altos recursos financeiros se temos graves problemas 
a serem resolvidos hoje, no que se refere à infraestrutura das demais unidades 
prisionais, aos recursos humanos necessários para garantir o direito à vida estabelecido 
na Constituição Brasileira e na Lei de Execução Penal? 

                                                           
1 Disponível em: http://www.sindsistema.com.br/noticias/853 
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 Por quais motivos há anos se arrasta no estado do Rio de Janeiro a efetiva implantação 
da PNAISP, a política do Ministério da Saúde para a população privada de liberdade?  

 
Pelos exposto, o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, considerando o um dos 
Princípios Fundamentais  do Código de Ética do Profissional Psicólogo - “O psicólogo trabalhará 
visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá 
para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão” – manifesta-se contrário à construção do Conjunto Penal Vertical, 
entendendo que ele não se revela uma estratégia “humanizadora”, pelo contrário, revela-se 
uma construção que coloca em risco a vida da coletividade, ou seja, dos presos, seus familiares 
e os trabalhadores da SEAP, entre eles, as (os) psicólogas (os).  
 

Comissão de Psicologia e Políticas Públicas do CRP-RJ 
Núcleo do Sistema Penitenciário e Segurança Pública  
 
 

 


